
Leveringen Feestdagen 2017             

 

Geachte relatie, 

Vanwege verschillende feestdagen is Mediq Medeco op enkele dagen gesloten. Daarom hanteren we 
een aangepaste planning met betrekking tot de uitlevering van uw orders. 

Voor de levering van uw orders rond de feestdagen, ontvangen we graag uw orders volgens 
onderstaand schema: 

 

PASEN 

Uw vaste leverdag: Wordt verschoven naar: 
 Uw orders plaatsen voor 
14.00 uur op: 

Maandag 17 april   Dinsdag 18 april Donderdag 13 april 

Dinsdag 18 april Woensdag 19 april Vrijdag 14 april 

Woensdag 19 april   Vrijdag 14 april 

* Vanwege de feestdagen is het niet mogelijk om vrijdag 14 april zendingen per expres te versturen 

 

KONINGSDAG 

Uw vaste leverdag: Wordt verschoven naar: 
 Uw orders plaatsen voor 
14.00 uur op: 

Donderdag 27 april  Vrijdag 28 april Dinsdag 25 april 

Vrijdag 28 april Maandag 1 mei Woensdag 26 april 

Maandag 1 mei   Woensdag 26 april 

* Vanwege de feestdagen is het niet mogelijk om woensdag 26 april zendingen per expres te 
versturen 

 

HEMELVAARTSDAG 

Uw vaste leverdag: Wordt verschoven naar: 
 Uw orders plaatsen voor 
14.00 uur op: 

Donderdag 25 mei Vrijdag 26 mei Dinsdag 23 mei 

Vrijdag 26 mei Maandag 29 mei Woensdag 24 mei 

Maandag 29 mei   Woensdag 24 mei 

*Vanwege de feestdagen is het niet mogelijk om woensdag 24 mei zendingen per expres te 
versturen 

 



PINKSTEREN 

Uw vaste leverdag: Wordt verschoven naar: 
 Uw orders plaatsen voor 
14.00 uur op: 

Maandag 5 juni   Dinsdag 6 juni Donderdag 1 juni 

Dinsdag 6 juni Woensdag 7 juni Vrijdag 2 juni 

Woensdag 7 juni   Vrijdag 2 juni 

*Vanwege de feestdagen is het niet mogelijk om vrijdag 2 juni zendingen per expres te versturen. 

 

Als u uw levering op een andere dag wenst te ontvangen, dan adviseren wij u om contact op te 
nemen met onze afdeling Customer Service, telefoonnummer 0186-634400. 

Wij verzoeken u deze informatie door te sturen naar uw collega’s die hiervan op de hoogte moeten 
zijn. 

Uw medewerking stellen we zeer op prijs. 

Wij wensen u fijne feestdagen. 

Met vriendelijke groet, 

Mediq Medeco 

Customer Care Center 

 


